
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุพหรุะดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรยีนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน โดยข้ันตนไดศึกษาปจจัย

ระดับนักเรียนและระดับครูผูสอนที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษา        

ปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน และนําปจจัยตาง ๆ มาสราง

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเพื่อสรางสมการพยากรณพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน โดยผูวิจัยได

นําเสนอการสรุป อธิปราย และขอเสนอแนะจากการศึกษา ดังน้ี 

 

สรุปผล 

 

การสรุปผลการวิจัยจากการดําเนินการวิจัย โดยมีการนําเสนอขอมูล 2 ตอน คือ 1) ศึกษา

ปจจัยระดับนักเรียนและระดับครูผูสอนที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 2) สรางสมการ

พยากรณพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ดังตอไปน้ี 

ตอนท่ี 1 ศึกษาปจจัยระดับนักเรียนและระดับครูผูสอนท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคิด

วิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             

ในภาคใตตอนบน 

การศึกษาปจจัยระดับนักเรียนและระดับครูผูสอนที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน

ดวยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี บทความวิจัยและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความ 

สําคัญตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหในระดับครูและนักเรียน เพื่อนําไปใชเปนกรอบแนวคิดการวิจัย 

โดยผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหาและสังเคราะหองคประกอบและปจจัยที่สําคัญตามขอเสนอแนะ

ของผูทรงคุณวุฒิ ทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องเมือ และนํามาสรุปผลของปจจัยระดับนักเรียน

และระดับครูผูสอนที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน เพื่อนําไปสูการสรางสมการพยากรณ      
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พหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ดังน้ี  

 1.  ปจจัยระดับครู จํานวน 5 ตัวแปร โดยมีองคประกอบ ดังน้ี 

  1.1 รูปแบบการสอน  

  1.2 การจัดการช้ันเรียน 

  1.3 พฤติกรรมการสอน 

  1.4 ความเปนครูมอือาชีพ 

  1.5 ภาวะผูนําของคร ู

 2. ปจจัยระดับนักเรียน จํานวน 3 ตัวแปร โดยมีองคประกอบ ดังน้ี 

  2.1 เจตคติตอการเรียน 

  2.2 แรงจงูใจใฝสมัฤทธ์ิ 

  2.3 รูปแบบการเรียนรู 

ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง คือ ครูผูปฏิบัติปฏิบัติการสอนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาและนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาปที่ 6 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนครูเพศหญิง มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท อายุ 41 ป ถึง 50 ป 

และมีอายุราชการ 21 ป ถึง 30 ป สวนผลการวิเคราะหขอมูลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ พบวา

กลุมตัวอยางของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เปนเพศหญิง มีอายุ 13 ป ผูปกครองของนักเรียน

สวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได 15,001 - 20,000 บาท บิดา

มารดามีสถานภาพทางสมรส โดยนักเรียนพักอาศัยอยูกับพอแมมากที่สุด  

ผลการตรวจสอบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยระดับครูที่สงผลตอพฤติกรรม

การคิดวิเคราะหน้ัน พบวา ปจจัยดานความเปนครูมืออาชีพไดรับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ปจจัย 

ที่ไดรับระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ปจจัยดานภาวะผูนําครูที่ไดรับความคิดเห็นอยูในระดับมาก

เชนกัน และปจจัยดานพฤติกรรมการสอน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก สวนปจจัยดานการ

จัดการช้ันเรียนมีระดับความคิดเหน็อยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับปจจยัรูปแบบการสอน  สวนผล

การวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยระดับนักเรียนที่สงผลตอพฤติกรรมการคิด

วิเคราะหน้ัน พบวา ปจจัยดานดานเจตคติตอการเรียนไดรับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ปจจัย        

ที่ไดรับระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิที่ไดรับความคิดเห็นอยูในระดับ

มากเชนกัน และปจจัยดานรูปแบบการเรียนรู มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก นอกจากน้ี ปจจัย

ที่เปนตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเรยีนของผูเรยีนมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนกัน ( X =

3.221, S.D. = 0.657) 



 122 

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดของโมเดลเชิงสาเหตุ  

พหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ประกอบดวยตัวแปรสังเกตไดจํานวน 8 ตัวแปร พบว า

ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมดมีคาแตกตางจากศูนยอยางมนัียสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคู 

โดยทุกคูมีคาความสัมพันธทางบวก และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธต้ังแต 0.017 ถึง 0.865 โดยคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (rxy) ตามเกณฑมาตรฐานน้ัน ในระดับตํ่า (rxy < 0.300) ปานกลาง (0.300 < 

rxy < 0.700) และระดับสูง (rxy < 0.850) ซึ่งคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของปจจัยระดับครู มีคาระหวาง 

0.017 ถึง 0.843 และปจจัยระดับนักเรียนมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคาระหวาง 0.512 ถึง 0.609 

ซึ่งเปนคานอยกวา 0.85 ตามทฤษฎีของ Kline (2011) และสามารถนําตัวแปรจํานวน 8 ตัวแปร ไปใช

ศึกษาวิจัยได 

ตอนท่ี 2 สรางสมการพยากรณพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคใตตอนบน 

 1.  ผลการวิเคราะหโมเดลวาง  

  การวิเคราะหโมเดลวางเปนการวิเคราะหข้ันแรก เพื่อศึกษาภาพรวมของตัวแปรตาม

ภายในกลุมและระหวางกลุม โดยใชสถิติการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธภายใน พบวา มีคาเฉลี่ย

รวมมีคาเทากับ 3.559 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และสวนประกอบแปรปรวนของระดับ 

2 มีความผันแปรในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีคาสวนประกอบแปรปรวน

เทากับ 0.171 และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในช้ันมีคา 0.163 แสดงวามีคาความแปรปรวน

ระหวางกลุมเพียงพอที่จะนําไปวิเคราะหพหุระดับในช้ันตอไป  

 2.  ผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระระดับนักเรียน  

  จากผลการวิเคราะหโมเดลวาง จึงนําตัวแปรอิสระระดับนักเรียนทั้ง 3 ตัวแปร เขามา

วิเคราะหเพื่อพิจารณาวาตัวแปรระดับนักเรียน พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เทากับ 1.551 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 คาสัมประสิทธ์ิการถดถอย

ของเจตคติตอการเรียน (ATTI) มีคาเทากับ 0.272 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และรูปแบบ 

การเรียนรู (LSTY) มีคาเทากับ 0.253 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 สวนคาสัมประสิทธ์ิการถดถอย

ของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (NACH) มีคาเทากับ 0.045 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งน้ี ตัวแปรอิสระระดับ           

ที่ 1 สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามไดรอยละ 28.85 (R2 = 0.2885) 

 3.  ผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระระดับคร ู

  การวิเคราะหตัวแปรอิสระระดับครูเปนการวิเคราะหโมเดลพหุระดับตัวแปรระดับ        

ที่ 2 มีการนําตัวแปรอิสระระดับครูทั้ง 5 ตัวแปร เขามาวิเคราะหเพื่อพิจารณาวาตัวแปรระดับครูมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 พบวา คาเฉลี่ยรวมพฤติกรรม
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การคิดวิเคราะหระดับครูเทากับ 3.738 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิ

การถดถอยของรูปแบบการสอน (TSTY) การจัดการช้ันเรียน (CLAS) พฤติกรรมการสอน (TBEH) 

ความเปนครูมืออาชีพ (PROF) และภาวะผูนําของครู (LSHI) โดยตัวแปรเหลาน้ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ทั้งน้ี ตัวแปรอิสระระดับที่ 2 ที่นําเขามาศึกษาไมมีตัวแปรสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน          

ของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  

 4. ผลการวิเคราะหคาสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธภายในช้ันของตัวแปรในระดับที่ 1  

  การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความแปรปรวนคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปร 

ในระดับที่ 1 วามีความแปรปรวนเพียงพอที่จะทําไปเปนตัวแปรตามในระดับที่ 2 ดวยการตรวจสอบ

คาสัมประสทิธ์ิสหสมัพนัธภายในช้ัน พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในช้ันของเจตคติตอการเรียน

มีคา 0.607 และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในช้ันของรูปแบบการเรียนรูมีคา 0.703 แสดงวามีคา

ความแปรปรวนระหวางกลุมเพียงพอที่จะนําไปวิเคราะหพหุระดับในช้ันตอไป และพบวา คาเฉลี่ยรวม

มีคาเทากับ -5.240 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และตัวแปรระดับนักเรียน คือ เจตคติตอการเรียน 

(ATTI) มีความแปรปรวนระหวางกลุมเทากับ 0.129 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ

รูปแบบการเรียนรู (LTSY) มีความแปรปรวนระหวางกลุมเทากับ 0.199 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ          

ที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี ตัวแปรอิสระสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการคิดวิเคราะห

ไดรอยละ 41.50 (R2 = 0.4150)  

 5. ผลการวิเคราะหโมเดลขามระดับ 

  การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบตัวแปรเจตคติตอการเรียน (ATTI) ในระดับนักเรียน

สงผลตอคาเฉลี่ยพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ผลการวิเคราะห

คาเฉลี่ยรวมพฤติกรรมการคิดวิเคราะหมีคาเทากับ -4.416 และไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และตัวแปร 

เจตคติตอการเรียนรูไมมีคานัยสําคัญทางสถิติ นอกจากน้ี พบวา การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบตัวแปร

รูปแบบการเรียนรู (LTSY) พบวา คาเฉลี่ยรวมพฤติกรรมการคิดวิเคราะหมีคาเทากับ -4.948 และไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ และตัวแปรรูปแบบการเรียนรูมีปฏิสัมพันธขามระดับกับตัวแปรรูปแบบการสอน

ของครูมีคาสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนเทากับ 0.307 ที่คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี         

ตัวแปรดังกลาวสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการคิดวิเคราะหไดรอยละ 40.46 (R2 = 

0.4046) 

 6.  ผลการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

  การวิเคราะหตัวแปรตามจากคาสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวแปรระดับที่ 1 และระดับ

ที่ 2 เพื่อนํามาสรางโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน พบวา คาเฉลี่ยรวม     
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ของพฤติกรรมการคิดวิเคราะหมีคา -4.701 นอกจากน้ี พบวา ผลการวิเคราะหตัวแปรระดับนักเรียน 

คือ ตัวแปรเจตคติตอการเรียน (ATTI) มีคาสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน 0.271 มีนัยสําคัญทางสถิติ      

ที่ระดับ 0.001 ตัวแปรรูปแบบการเรียนรู (LTSY) มีคาสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน 0.256 มีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.001 และตัวแปรระดับครูไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสงผลตอพฤติกรรมการคิด

วิเคราะหของนักเรียนในระดับหองเรียน โดยตัวแปรในระดับนักเรียนสงผลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะห

รอยละ 29.21 (R2 = 0.2921) และตัวแปรระดับครูสงผลตอการคิดวิเคราะหไดรอยละ 39.81 (R2 = 

0.3981) 

 

อภิปรายผล  

 

ผลการศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ดวยการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี บทความวิชาการ เอกสารงานวิจัยและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สําคัญเพื่อนํามา

ศึกษาอิทธิพลที่สงผลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะห โดยผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหาพรอมทั้ง

สังเคราะหปจจัยที่สําคัญทั้งปจจัยระดับนักเรียนและระดับครู จากน้ันนํามาสรางกรอบในการศึกษาวิจัย 

โดยปจจัยระดับนักเรียน ไดแก รูปแบบการเรียนรู เจตคติตอการเรียน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และ

ปจจัยระดับครู ไดแก พฤติกรรมการสอน ความเปนครูมืออาชีพ ภาวะผูนําของครู การจัดการช้ันเรียน 

และรูปแบบการสอน และผูวิจัยไดนําปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีมาพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรม

การคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในภาคใตตอนบน และทําการวิเคราะหพหุระดับในระดับที่ 1 พบวา มีตัวแปรที่สงผลเพียง 2 ตัวแปร 

คือ รูปแบบการเรียนรู และเจตคติตอการเรียน และยังพบวา ตัวแปรในระดับที่หน่ึงสงผลตอตัวแปร

ระดับที่ 2 และสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนคาเฉลี่ยพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 นอกจากน้ี ผลการศึกษาครั้งน้ี พบวา ตัวแปรในระดับที่ 2 ไมสงผลตอคาเฉลี่ย

พฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 แตอยางใด ซึ่งผูวิจัยขออธิบายดังตอไปน้ี 

ปจจัยดานเจตคติตอการเรียน เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอพฤติกรรมของนักเรียนที่มีสวน

เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหองเรียนโดยตรง หากผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีจะสงผลให

โรงเรียนประสบความสําเร็จ (Wong & Wong, 2004 : 75) และเปนองคประกอบหน่ึงของผูเรียนที่มี

อิทธิพลตอการเรียน ซึ่งมีนักวิชาการไดศึกษาความหมายของเจตคติตอการเรียนของนักเรียนไวอยาง

สอดคลองกัน เชนเดียวกับการศึกษาของ Heffernan (2011 : 128) กลาววาเจตคติตอการเรียน        

ของนักเรียนเปนความรูสกึหรอืความคิดเห็นของผูเรียนที่มตีอเน้ือหาวิชาการสอนของครูและเปนประโยชน

ที่ผูเรียนไดรับซึ่งเจตคติเปนระดับความมากนอยของความรูสึก (Shao, 2004 : 225) ใหความหมายวา 
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ในดานการบวกหรือลบที่มีตอสิ่งหน่ึง ตอบสนองดวยการเต็มใจหรือไมพอใจตอเปาหมายเจตคติ         

ที่กําหนดไวอยางคงเสนคงวา และเปนสภาพความพรอมของจิตที่สามารถกําหนดทิศทางของพฤติกรรม

ตอการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 (Rothstein, 2010 : 175 - 214) นอกจากน้ี

ผลการศึกษาของนิภาพร หาญพิพัฒน (2553) ที่ศึกษาเรื่องการวิเคราะหพหุระดับปจจัยที่สงผลตอ

ความสามารถในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จังหวัดเชียงราย พบวา เจตคติตอการเรียน

ปจจัยสําคัญในระดับนักเรียนที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน เชนเดียวกับการศึกษาของ 

เบ็ญจพร ภิรมย (2552) ที่ทําการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุ และพบวา ปจจัยเจตคติตอการเรียนสงผลตอ

ความสามารถในการเรียนของนักเรียนชวงช้ันที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

สอดคลองกับการศึกษาของ อัมพร สมปาน (2552) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถ      

ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ในจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มี

อิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมคือเจตคติตอการเรียน (อาภรณ บุญมาก, 2552) นิตยา สุดตาจันทร 

(2552) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สัมพันธกับความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 4 โดยใชการวิเคราะหพหุระดับ พบวา เจตคติตอการเรียนเปนตัวแปรระดับนักเรียนที่สงผลความ 

สามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน การศึกษาของ บงกาล จันทรหัวโทน (2553) ศึกษาเรื่องตัวแปร

ที่สัมพันธกับความสามารถในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจัยพบวา เจตคติตอการเรียนเปนปจจัยคัดสรรที่สัมพันธกับการเรียน

ของนักเรียน  

ปจจัยดานรูปแบบการเรียนรู มีความสอดคลองกับการศึกษาของ Kvan & Yunyan (2004) 

ที่พบวา รูปแบบการเรียนรูเปนกระบวนการพิจารณาโดยใชเหตุผลบูรณาการกับประสบการณ โดยใช

ความคิดรวบยอด การสังเกตและการปฏิบัติ Astin et al. (2006) กลาววารูปแบบการเรียนรูเปนการ

รวมกันของลักษณะตาง ๆ  ทางดานความรูความเขาใจ อารมณหรือความรูสึก และองคประกอบตาง ๆ 

ทางจิตวิทยา ที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการที่นักเรียนมปีฏิสัมพันธดวยและตอบสนองตอสิ่งแวดลอมแหงการ

เรียนรูน้ัน (Funderstanding, 2007) และ Honigsfeld & Dunn (2006) กลาววา รูปแบบการเรียนรู 

เปนปจจัยสําคัญที่เสริมพัฒนาการในลักษณะของนักเรียนที่ทําใหการเรียนน้ัน มีประสิทธิผลสําหรับ

ผูเรียนกลุมหน่ึง และไมมีประสิทธิผลสําหรับผูเรียนอีกกลุมหน่ึงและสงผลใหผูเรียนมีความต้ังใจ            

การมีกระบวนการและการคิดเกี่ยวกับขอมูลที่ใหมและมีความยาก (Heiman, 2006) นอกจากน้ี 

Funderstanding (2007) พบวา ความคิดรวบยอดของรูปแบบการเรียนรูวาอยูบนรากฐานในการ

จําแนกรูปแบบทางจิตวิทยา ดวยเหตุผลที่เกี่ยวกับพันธุกรรม การเลี้ยงดูและการอบรมสั่งสอนและ

สิ่งแวดลอมปจจุบัน จึงทําใหแตละนักเรียนมีแนวโนมที่จะมีการรับรูและการจัดการกับขอมูลขาวสาร

ไดอยางแตกตางกัน รูปแบบการเรียนรู เปนองคประกอบหน่ึงในบรรดาหลายองคประกอบที่มีอิทธิพล

ตอการเรียนรู (Astin et al., 2006) และเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูเรียนและครู เพราะรูปแบบการเรียนรู
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สามารถใชเปนตัวแปรทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนได (Kvan & Yunyan, 2004) ครูจึง

ควรศึกษารูปแบบการเรียนรูเพือ่จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับรปูแบบการเรยีนรูแตละประเภท 

ในการจัดประเภทของการเรียนรูแบงออกเปน 2 ประเภทตามทฤษฎีของ Heiman (2006) ไดแก ยุทธวิธี

ที่เกี่ยวกับกระบวนการซึ่งผูเรียนทําอยางไรเพื่อใหบรรลุผลการเรียน และยุทธวิธีที่เกี่ยวกับกิจวัตร        

ซึ่งผูเรียนทําอะไรเพื่อใหการเรียนน้ันยังคงดําเนินตอไป เพื่อใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดตอผูเรียน 

ครูผูสอนจึงควรมีความเขาใจในรูปแบบการเรียนรู และมีความชํานาญในการเลือกใชรูปแบบการสอน

โดยผานทางรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนแตละคน จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ครูควรมีการวางแผน 

การสอนและกิจกรรมการเรียนรูในทางที่สนับสนุนรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนและการปฏิบัติการ

สอนที่ชวยในการเรียนรูใหเกิดกับผูเรียนใหมากที่สุด ดังน้ัน ปจจัยรูปแบบการเรียนรูจึงมีความสําคัญ

ย่ิงตอการสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมกรคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  

จากผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยระดับครู ไดแก ปจจัยดานดานรูปแบบการสอน การจัด 

การช้ันเรียน พฤติกรรมการสอน ความเปนครูมืออาชีพ และภาวะผูนําของครู ไมมีอิทธิพลตอคาเฉลี่ย

พฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากสถานการณทางการ

ศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และเปนการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนจุดศูนยกลาง โดยใหครู

เปนผูสนับสนุนและกระตุนการเรียนรูแกผูเรียนมากย่ิงข้ึน และดวยความกาวหนาของเทคโนโลยี            

ที่สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองเขามามีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียนมากย่ิงข้ึน สงผลใหผูเรียน

สามารถศึกษาคนควาความรูไดดวยตนเอง ดังน้ันปจจัยในระดับครูแตละปจจัยน้ัน ตองมีการกําหนด

กิจกรรมของแตละปจจัยใหชัดเจนและเปนกิจกรรมที่รองรับสถานการณที่เกิดข้ึนจริงในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 ของกลุมโรงเรียนที่ศึกษา อีกทั้งอาจเปนไปไดวากิจกรรมในกลุมปจจัยระดับครู

ของกลุมตัวอยางสวนใหญมีลักษณะปฏิบัติที่คลาย ๆ กัน จึงไมสงผลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะห        

ของนักเรียน  

อยางไรก็ตาม จากผลการวิเคราะห ยังพบวา ปจจัยรูปแบบการเรียนรูในระดับนักเรียนยัง

สงผลตอรูปแบบการสอนในระดับครูและมีความแปรปรวนรวมกัน 0.307 เห็นไดวารูปแบบการสอน

ของครูยังเปนปจจัยที่มีความสําคัญและสงผลใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนอีกดวย มีความ

สอดคลองกับการศึกษาของ Crenshaw et al. (2011 : 13 - 26) พบวา รูปแบบการสอนเปนยุทธวิธี

ที่มีความหลากหลายเปนตัวชวยทําใหการสอนงายข้ึนและมีความยืดหยุนเพียงพอที่จะสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูเรียน เชนเดียวกับการศึกษาของ Flores et al. (2012 : 212 - 230)         

ที่พบวา รูปแบบการสอนที่เปนกิจกรรมหรือวิธีสอน และรูปแบบการสอนที่เปนโครงสรางที่แสดงถึง

องคประกอบตาง ๆ ในการสอนน้ัน สามารถนํามาใชรวมกันเพื่อกําหนดรูปแบบการสอนใหเปนไปตาม

จุดประสงคการเรียนรูแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิผล โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูน้ัน ครูตองมีความรูความเขาใจในรูปแบบการสอนแตละรูปแบบ ซึ่งมีความเปน
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เอกลักษณที่ตางกันและใหผลตอการเรียนรูที่แตกตางกัน หากครูมีความรูความเขาใจในรูปแบบการ

สอน และสามารถนําไปใชใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สงผลใหผูเรียนเกิดการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู (Sadiman, 2004 : 109) และ Berger & Berger (2004 : 81) ศึกษาพบวา 

รูปแบบการสอนทีเ่นนใหนักเรยีนเปนศูนยกลางแหงการเรยีนรู ดวยการบูรณาการกิจกรรมกับการเรียน

การสอนจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะของหลักสูตรการเรียนการสอน 

(Fishman et al. 2003 : 645) เชนเดียวกับการศึกษาของ Jackson & Bruegmann (2009 : 85 - 

108) ศึกษาพบวา รูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง จะทําใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดาน

สติปญญา ความรู และความเขาใจ ดวยการเนนองคประกอบที่สําคัญของรูปแบบการสอนดวยเน้ือหา

สาระหรือความรูที่มีความเหมาะสมและตรงตามความตองการแกผูเรียน ไพฑูรย สินลารัตน (2556) 

ศึกษาพบวา รูปแบบการสอนเปนข้ันตอนสําคัญที่สุดที่มีผลโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ดังน้ัน 

รูปแบบการสอนที่ดีควรมีกิจกรรมประกอบการสอนที่ดี สามารถพัฒนาความรูและทักษะแกผูเรียนใน

ทุก ๆ ดาน และควรมีการกระตุนใหผูเรียนไดแสดงออกและมีสวนรวมในการเรียน รวมทั้งใหโอกาสและ

เห็นความสําคัญของนักเรียนทุกคนไดฝกฝนวิธีการแสวงหาความรู และวิธีการแกปญหาดวยตนเอง มี

บรรยากาศสนุกสนานและเปนกันเอง การเลือกเทคนิควิธีการสอนเปนสิ่งที่ครูตองนํามาพิจารณา

ประกอบการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูที่เช่ือมโยงถึง

สิ่งที่คาดหวังผูเรียนไดรับหลังการเรียน แตหากไมเ ช่ือมโยงจุดประสงคกับเทคนิควิธีการสอนที่

เหมาะสม ครูผูสอนจะไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการถายทอดความรูแกนักเรียนได (Jackson & 

Bruegmann, 2009; Leung, 2004; รังสรรค สุทารัมย, 2556 : 178)  

ดังน้ัน ผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา ปจจัยในระดับนักเรียนจํานวน 2 ปจจัย และ

ระดับครูไมมีปจจัยใดสงผลโดยตรงตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

ตลอดทั้งโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบนที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 

สามารถนําไปใชเปนตนแบบในการพัฒนาและสงเสริมใหนักเรียนมีการคิดวิเคราะห โดยการเนนพัฒนา

ในประเด็นปจจัยที่ไดนําเขามาศึกษาวิจัยครั้งน้ี และควรมีการศึกษาปจจัยเพิ่มเติมเพื่อคนหาปจจัยหรือ

ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน โดยการพิจารณาถึงความพรอมและ

บริบทของโรงเรียนในดานตาง ๆ เพื่อใหใหครอบคลุมการสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมการคิด

วิเคราะหของนักเรียนไดอยางแทจริงตอไป 
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ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน            

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ผูวิจัย           

มีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

ผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบวา ปจจัยสําคัญที่สงเสริมพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบนน้ัน 

โรงเรียนควรมีการรวมมือกันระหวาง ครู ผูบริหาร และผูปกครอง ดังตอไปน้ี 

 1. ครู ควรมีการพัฒนาความรูความสามารถในการพัฒนารูปแบบการสอนของครู

เพื่อใหสนองความตองการของนักเรียน และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

และมีความสอดคลองกับผลสําเร็จจากการเรียนการสอนไดตามเปาหมายที่กําหนดไว ครูมีความรู

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีและวิธีการที่ทันสมัย เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนใหมีความนาสนใจ 

สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และสามารถนําไปปรับใชกับชีวิตจริงและสถานการณที่ใกลเคียงได 

คอยกระตุนใหนักเรียนมีการเรยีนรูดวยการคํานึงถึงประสบการณและความรูพื้นฐานของนักเรียน และ

สามารถสงเสริมใหนักเรียนแสดงออกถึงศักยภาพ และความสามารถของตนเองดวยการใชกิจกรรม

ประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และสงเสริมใหนักเรียนฝกทักษะการคิดวิเคราะหดวยการศึกษา

คนควาหาความรูดวยตนเอง มีการสรางโจทยแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบใหนักเรียนไดใชในการพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะหของตนเอง ตลอดทั้ง ครูควรใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษาแก

นักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อชวยใหนักเรียนบรรลุผลในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 

 2. ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูมกีิจกรรมการเรียนการสอน

โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู เกิดการคิดวิเคราะหในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน  

ดวยการอํานวยความสะดวกดาน วัสดุ อุปกรณการเรียน หองเรียน และสถานที่หรือภูมิทัศนที่มีความ

เหมาะสม เพียงพอ มีความสะอาด และสวยงาม มีแหลงการเรียนรูและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู

ดวยตนเองแกนักเรียน สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและเกิดเจตคติตอการเรียนรู และมีวิธี

หรือรูปแบบการเรียนรูตามความถนัดของตนเอง สงผลใหนักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะหในการเรียนรู  

 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการกําหนดนโยบายและแผนโดยมุงเนนในการ

สรางภาพลักษณทางการศึกษาใหมคุีณภาพและไดมาตรฐานตรงตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ดวยการ

กําหนดแผนดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามและประเมินอยางชัดเจน และ

การปรับปรุงการดําเนินงานแผนพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายมากที่สุด โดยเขต
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การศึกษาตองมีเปาหมายในการพัฒนาอยางชัดเจนและช้ีแจงทําความเขาใจกับโรงเรียนในสังกัด เพื่อให

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยทุกข้ันตอนในการพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษา ควรมีการสนับสนุนบุคลากรที่มีความรูจากเขตการศึกษาเพื่อรวมกับบุคลากรของโรงเรียน

ในการดําเนินงาน ซึ่งเมื่อโรงเรียนในเขตการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานแลวน้ัน จะสงผลใหผูปกครอง

และนักเรียนเกิดความเช่ือมั่นและเกิดเจตคติที่ดีตอโรงเรียนในเขตการศึกษา เมื่อมีเจตคติในการเรียน

ยอมสงผลใหผูเรียนเกิดความต้ังใจในการศึกษาเลาเรียน ซึ่งเปนหนาที่ของครู ผูบริหาร และโรงเรียน  

ที่ตองมีวิธีการหรือแนวทางในการจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการเนนการพัฒนาพฤติกรรม      

การคิดวิเคราะหของนักเรียน ดวยการพัฒนารูปแบบการสอนและรูปแบบการเรียนรูที่ตองมีความ

สอดคลองและดําเนินการควบคูกันไป ดังน้ัน สํานักงานเขตการศึกษาจึงควรสนับสนุนและอํานวย

ความสะดวกทั้งงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และสิ่งอื่น ๆ ที่จําเปนในการพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษา แตสิ่งจําเปนที่ตองพัฒนาเปนลําดับแรก คือ การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะครูซึ่งเปน

บุคลากรที่มีความสําคัญโดยตรงกบันักเรียน ดวยการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการสราง

นวัตกรรมทางความรูและสามารถใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือมีความรูในการทําวิจัยช้ันเรียนเพื่อ

นํามาใชในการพัฒนารูปแบบการสอนใหมีความเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูเรียนมากที่สุด 

เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรยีนรูอยางแทจริง นอกจากน้ีการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษายังเปนสิ่งจําเปน 

ที่ตองพัฒนาอยูเสมอ เน่ืองจากปจจุบันมีเทคนิคและรูปแบบการบริหารสมัยใหม ที่ผูบริหาร

สถานศึกษาตองมีความรูและสามารถนําไปใชบริหารสถานศึกษาและสามารถพัฒนาผูเรียนใหมี

พฤติกรรมการคิดวิเคราะหใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

นอกจากน้ี การพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนน้ัน ผูปกครอง ครู และ

ผูบริหารสถานศึกษา ตองรวมกันปลูกฝงใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน ดวยการสงเสริมให

นักเรียนทํากิจกรรมที่ทําใหนักเรียนมีความรูสึกวาการเรียนทําใหเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห

ที่ถูกตอง นักเรียนมีความฉลาดรอบรู และไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น และสงเสริมใหนักเรียนทํา

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนดวยความต้ังใจและมีความรับผิดชอบ โดยการเสนอแนะแนวทางและ

ผลลัพธที่จะไดจากการทํากิจกรรมน้ัน ๆ และที่สําคัญ ตองสนับสนุนใหผูเรียนสามารถใชวิธีการเรียนรู

และรูปแบบการเรียนตามทักษะและความสามารถตามลักษณะเฉพาะของตนเอง จะสงผลใหเกิด

พฤติกรรมการเรียนรูและทักษะการคิดวิเคราะหดวยตนเอง มีการสงเสริมใหใชวิธีการเรียนและ

สามารถใชความรูในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของตนเองไดดวยการคนหาวิธีการใหม ๆ  ในการ

เรียนรูที่หลากหลายตลอดเวลา ตลอดทั้งสอดแทรกแนวทางการแกปญหาระหวางทํากิจกรรม เพื่อให

เกิดประสบการณแกนักเรียนและสามารถนําไปปรับใชกับสถานการณอื่นได  
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยดวยวิธีการเชิงคุณภาพจากผูมีความเช่ียวชาญทางดานการเรียน

การสอนหรือการบริหารการศึกษา เพื่อทราบปจจัยอื่น ๆ ที่มีความสําคัญตอการนํามาประกอบ

การศึกษาและพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน โดยเฉพาะปจจัยใน

ระดับครู ตลอดทั้งกิจกรรมหรือขอคําถามของแตละปจจัยตองมีความกระชับและชัดเจน และมีปจจัย

ครอบคลุมตอการสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนตามสถานการณทางการ

ศึกษาที่เกิดข้ึนจริงของกลุมโรงเรียนที่ทําการศึกษาวิจัย 

 2. การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาพหุระดับเพียง 2 ระดับเทาน้ัน คือระดับนักเรียน

และระดับครู ดังน้ัน เพื่อใหทราบปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนไดอยางชัดเจน

มากที่สุด การศึกษาวิจัยครั้งตอไปจึงควรมีการนําปจจัยในระดับอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเขามาศึกษารวมดวย 

 3. การศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบวา ปจจัยระดับครูไมมีอทิธิพลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 แตเน่ืองจากปจจัยในระดับครูที่ผูวิจัยไดนําเขามาศึกษาวิจัยน้ัน   

ไดมีนักวิจัยจํานวนมากศึกษาวิจัย พบวา ปจจัยเหลาน้ันมีความสําคัญตอการพัฒนาใหนักเรียนเกิด

ทักษะการคิดวิเคราะห ดังน้ัน จึงควรมีการทบทวนความชัดเจนตัวบงช้ีที่มีความเฉพาะตามประเด็น         

ที่ตองการศึกษา และอาจทําการตรวจสอบปจจัยเชิงสาเหตุดวยขอมูลเชิงประจักษกลุมตัวอยางอื่น ๆ 

รวมดวย เพื่อเปนการยืนยันความสําคัญของปจจัยที่นําเขามาศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 

 4. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา โดยการนําโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรม  

การคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในภาคใตตอนบนที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไปตรวจสอบกับขอมูลเชิงประจักษกับการศึกษาระดับ

อื่น ๆ ตลอดทั้งทําการศึกษาอิทธิพลที่สงผลระดับกลุมของปจจยัที่แตกตางจากทีไ่ดนําเขามาศึกษาวิจัย

ในครั้งน้ี เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาพฤติกรรมใหนักเรียนมีทักษะและความสามารถในการคิด

วิเคราะหมากย่ิงข้ึน 

 


